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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. május 6-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Hamvas Mihály, Hülber Attila, Kálmán László, Keresztes Péter, Kerkay Péter, 

Kovács András, Kovács Nándor, Kulcsár Bence, Marosi Csaba, Medvey Ádám, Paragi Miklós, 

Rozgonyi Eszter, Ürögi Tamás 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató) 

Kimentés: Berzlánovich Imre, Domján Zsolt, Maszlavér Gábor 

Késett: Paragi Miklós 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre beszámolója elején megköszönte, hogy az EHK újabb 3 évre bizalmat 

szavazott neki, mint a Diákközpont igazgatója. Emellett beszámolt a Diákközpont általános 

ügymenetében történtekről. Elmondta, hogy a Támpont Iroda megkezdte az elsős hallgatók 

részére küldendő Csatlakozó című tájékoztató elkészítését (ebben a megfelelő EHK-s 

referensek segítségére is számítanak); Süveges Péter összegyűjti, majd kiküldi a 

hallgatóknak az adóbevallással kapcsolatos információkat. A Kulturális Titkársággal 

kapcsolatban Szabó Imre megjegyezte, hogy a Műegyetemi Zenekar költségvetéssel 

kapcsolatos kérést intézett a Diákközpont felé (erről később részletesebb tájékoztatást ad); 

illetve a Szkéné Nonprofit KFT megalakulása miatt átszervezés zajlik az egységen belül. A 

Karrier Iroda vezetője Kreutzer Richárd készített egy anyagot a „kari állásbörzékkel” 

kapcsolatban (Munkaközvetítői tevékenységet, csak olyan szervezet végezhet, akinek van 

ilyen jogosultsága. Ezzel a jogosultsággal a BME-n a Karrier Iroda rendelkezik, így az a 

kérésük, hogy ilyen irányú tevékenységet senki ne végezzen). Kulcsár Bence azt kérte, 

hogy készüljön erről egy útmutató a Kari Hallgatói képviseletek részére is. Szabó Imre az 

Adminisztratív Csoporttal kapcsolatban elmondta, hogy lejár a papírírószerek beszerzésére 

vonatkozó közbeszerzési szerződés; illetve a Balatonlellei Ifjúsági Tábor üzemeltetésével 

kapcsolatos anyagot a következő EHK ülésen tárgyaljuk majd. 

1.2 Keresztes Péter beszámolt az operatív értekezleten történtekről. Elmondta, hogy 

Kaszásné Mészáros Éva gazdasági-műszaki főigazgató asszony új szervezeti struktúrát 
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szeretne kialakítani a GMF-en (Kollégiumok Osztály helye az új struktúrában változatlan 

marad, megszűnik a Kontrolling csoport és kialakul egy Szolgáltató Osztály). Az 

értekezleten szó volt az Innotech Kft-ről (az egyetemi ajánlatot kapott a cég megvételére); 

az el nem költött szakképzési hozzájárulásokról (összesen 176 millió Ft-ot kell 

visszafizetni); a BME Szolgáltató Kft-ről. 

1.3 Keresztes Péter beszámolt a vezetői értekezleten történtekről. Itt is szó volt az el nem 

költött szakképzési hozzájárulások ügyéről; Pipek János (TTK oktatási dékánhelyettes) 

előadást tartott a Matematika A0 és A1 tárgyak következő évi tárgykövetelményeiről. 

1.4 Keresztes Péter beszámolt az EHK-DIK-MISZ vezetői értekezleten történtekről. Itt 

beszéltek a Fénymásoló-szalonról (várhatóan a kezdeti időszakban nem lesz önkiszolgáló 

rész); a szerverszoba klimatizálásáról (várhatóan a lábazathoz telepítenek majd egy kültéri 

egységet, ugyanis csak így helyezető el több klíma a helyiségben); a Bogdánfy utcai 

sportpályákról (úgy tűnik, hogy a nagypálya műfüvesítését nem lehet megoldani; a 

jelenlegi műfüves pályák karbantartása pedig megoldott az év végéig). Szabó Imre a 

következő vezetői értekezletre számlastatisztikát készít a Diákközpontról: mennyi időbe 

kerül a számlák kifizetése az új gazdálkodási rendszer bevezetése óta. 

1.5 Keresztes Péter a hét folyamán részt vett a VBK HK alakuló ülésén, illetve egy 

egyeztetésen Kaszásné Mészáros Éva főigazgató asszonnyal a GMF szerkezeti 

átalakításáról. 

1.6 Keresztes Péter előterjesztette az EHK-DIK létesítmény-megállapodással kapcsolatos 

anyagot (1. csatolt dokumentum). Az EHK az anyagot megvitatta, majd egyhangú, 12-0-0 

arányú szavazás után elfogadta. 

-Paragi Miklós megérkezett- 

1.7 Ürögi Tamás beszámolt a sporttal kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy a mai nap 

folyamán részt vett egy Sportbizottsági ülésen. Itt Andor György általános rektorhelyettes 

úr tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy megérkezett az ELTE-től a Bogdánfy utcai 

sporttelep felosztására vonatkozó megállapodás. A Sportbizottság létrehoz majd egy 

albizottságot, ami a sporttelep későbbi üzemeltetéssel, kiépítéssel foglalkozik majd. A jövő 

hét folyamán a bizottság részt vesz egy konditermi bejáráson. Emellett beszéltek a 

Sportkoncepcióról és ezzel kapcsolatban a Testnevelés órák struktúrájának átalakításáról 

(2. csatolt dokumentum). Az EHK hosszas vita után úgy döntött, meghívja Andor György 

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.tajfutofesztival.hu/logo/ehk.jpg&imgrefurl=http://www.tajfutofesztival.hu/logo/&usg=__NitWSXQqdkBtjOvGSvwv2duobR0=&h=225&w=250&sz=13&hl=hu&start=1&um=1&tbnid=2E0Ya0ppU-3YoM:&tbnh=100&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dehk%2Blogo%26hl%3Dhu%26cr%3DcountryHU%26sa%3DN%26um%3D1


 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K ép.I.em.41. 

Hallgatói Önkormányzat Tel.: 463-3836, Fax: 463-3718 

Egyetemi Hallgatói Képviselet www.ehk.bme.hu 

 

általános rektorhelyettes urat, hogy közösen alakíthassunk ki egy koncepciót erre 

vonatkozólag. 

1.8 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Kármán Tódor Kollégium ablakainak 

fóliázása 5.119.919 Ft-ba került (3.csatolt dokumentum).  

1.9 Keresztes Péter elmondta, hogy 2010. május 18-20 között Tisztújító szavazásra kerül sor 

a Közlekedésmérnöki Karon (4. csatolt dokumentum). Az EHK részéről Kálmán László 

és Maszlavér Gábor vesznek részt a Szavazatszámláló Bizottságban. 

1.10 Kovács Nándor előterjesztette a Diákközpont, illetve a Műegyetemi Hallgatókért 

Alapítvány által kiírandó OTDK ösztöndíj pályázatokat (5. csatolt dokumentum). Az 

anyagot az EHK megvitatta, majd egyhangú, 13-0-0 arányú szavazás után elfogadásra 

javasolta a megfelelő szervezeteknek. 

1.11  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten a 

Belső Oktatási Bizottság ülést tartott, ahol kidolgoztak egy koncepciót a testnevelés órákra 

vonatkozólag (ez további egyeztetéseket igényel Andor György általános rektorhelyettes 

úrral). Emellett beszéltek még a Lovas Antal (ÉMK dékán) n*15-ös szűrő 

megváltoztatására tett javaslatáról (ezen szűrő helyett csak azt figyeljék, hogy megvan-e a 

hallgatónak 24 kredite a megadott tárgyakból). A bizottság a következő alternatívát 

dolgozat ki erre vonatkozólag (6. csatolt dokumentum): n*15 helyett vezessünk be n*20-as 

szűrőt, és ehhez az értékhez képest maximálisan n*5 kredit értékben méltányossági 

kérelem esetén el lehet térni. Ezt a javaslatot az EHK 10-1-2 arányban támogatta. Hamvas 

Mihály és Marosi Csaba a héten részt vettek egy egyeztetésen a Jogi Csoportnál a HJB 

koncepcióval kapcsolatban. 

1.12  Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a 

nyelvvizsgadíj-visszatérítéssel kapcsolatban hivatalos közleményt készít, amit lehet 

hirdetni a hallgatóknak is. Emellett beszámolt arról is, hogy továbbította az illetékesek felé 

a május 10-ére vonatkozó kifizetési listákat, s a nagyrészüket fel is dolgozták már, így 

mindenki megkapja a juttatásait. Emellett Rozgonyi Eszter elmondta, hogy a héten KSZB 

ülést tartott, ahol tovább folytatták a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok 

felülvizsgálatát. 
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1.13  Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a hét 

folyamán beérkezett 10 utazási pályázat, amiknek elbírálására a következő héten kerül 

majd sor. 

1.14  Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Előterjesztette a 

kollégiumi felújításokra vonatkozó prioritási listát (7. csatolt dokumentum). Az EHK 

megvitatta a fenti anyagot, majd egyhangú, 13-0-0 arányú szavazások után a következő 

határozatokat hozta: 2010. június 6-án, azaz 1 hónap múlva sor kerül a lista 

felülvizsgálatára; a Kari Hallgatói Képviseletek a listán szereplő bármely tételhez 

hozzájárulhatnak. Paragi Miklós tájékoztatta az EHK-t, hogy a Fegyelmi és Kártérítési 

Szabályzattal kapcsolatban problémák merültek fel, illetve megvan az első hallgató, akinek 

összegyűlt a 10 pontja, s emiatt fegyelmi eljárást kell indítani ellene. Paragi Miklós  

2010. május 11-én (kedden) 16:00-tól Külső Kollégiumi Bizottsági ülést tart, ahol sor kerül 

a kollégiumi férőhelyek karok közötti szétosztására. Paragi Miklós felhívta a Kari 

Hallgató Képviseletek figyelmét arra, hogy 2010. május 13-ig kell elküldeni részére a  

2%-nyi férőhelyre vonatkozó kari igényeket. 

1.15  Kovács Nándor elmondta, hogy a hétfői nap folyamán részt vett egy egyeztetésen 

Levendovszky Jánossal a TÁMOP pályázat kapcsán. Itt megbeszélték, a pályázat egyik 

célja egy TDK Portál kifejlesztése. A 2010. május 21-ei ETDB ülésen Kovács Nándort 

Kovács András helyettesíti. 

 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. Marosi Csaba elmondta, hogy elkészítette a 

Kollektív Jogokkal kapcsolatos anyagot (8. csatolt dokumentum), amit Keresztes Péter 

továbbít a vezetői értekezlet felé. 

2.2  Keresztes Péter felhívta a tagok figyelmét arra, hogy 2010. május 29-én (szombaton) 

10:00-tól kerül sor a Szenátus ünnepi ülésére, ahol a megjelenés kötelező. 

2.3 Kerkay Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy Stencli Ferenc lemondott a GTK HK-s 

mandátumáról, s helyette Józsa Andrea lett az új tag. 
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Következő EHK ülés: 

Belső Oktatási Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

Külső Kollégiumi Bizottság: 

 

 

 

2010. május 13. (csütörtök) 18:00 

2010. május 12. (szerda) 16:00 

héten 

2010. május 11. (kedd) 16:00 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2010. május 6. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Létesítmény koncepció Keresztes Péter 

2. Sportról anyag Ürögi Tamás 

3. Kármán fóliázás Keresztes Péter 

4. KSK HK Tisztújító Szavazás Keresztes Péter 

5. OTDK pályázatok Kovács Nándor 

6. n*15 alternatíva Hamvas Mihály 

7. Kollégiumi felújítási lista Paragi Miklós 

8. Kollektív Jogok Marosi Csaba 
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